
Operacijo delno � nancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«

VZPOSTAVITEV UČNEGA POLIGONA KOT EDUKACIJSKEGA CENTRA ZA TRAJNOSTNO REŠEVANJE OKOLJSKE PROBLEMATIKE JV SLOVENIJE Z ERM

Vsebinski sklopi poletne šole: 

PRVI TERMIN

26. 6. 2012: torek
(za predstavnike občin, podjetja, društva in vzgojno izobraževalne organizacije)

Dopoldan

  9.00 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV POLETNE ŠOLE 
10.00 Uvodna predstavitev projekta Ekoremediacije v Jugovzhodni Sloveniji: Jožica Povše in ddr. Ana Vovk korže 
10.30 Vsebinska in organizacijska predstavitev poletne šole: ddr. Ana Vovk Korže 
11.00 Učni poligon – nova pridobitev za Grm Novo mesto: dr. Jože Podgoršek
11.30  Razumevanje ekoremediacij: prof. dr. Dani Vrhovšek 
12.00 KOSILO 

Popoldan:

13.00 Terenski ogled ekoremediacijskih ureditev in strokovne predstavitve ob učnih objektih: dr. Jože Podgoršek, dr. Dani 
Vrhovšek in dr. Darja Istenič 

EKOREMEDIACIJE V JUGOVZHODNI SLOVENIJI

VABILO NA POLETNO ŠOLO
26.06. – 28.0 6. 2012  in  02. 07. – 04. 07. 2012, GRM Novo mesto

V okviru poletne šole bodo prikazana strokovna izhodišča o 
ekoremediaciijah  ter pridobljene praktične izkušnje ob sis-
temih ekoremediacij na učnem poligonu Grm Novo mesto 

ter organiziran ogled dobre prakse v občini Poljčane, kjer je 
učni poligon o ekoremediacijah in  učilnica v naravi za pre-
poznavanje delovanja naravnih čistilnih sistemov.  

Cilji poletne šole: 

 Seznaniti lokalno prebivalstvo Jugovzhodne Slovenije (predvsem mlade) o novih priložnostih razvoja na lokalni in 
regionalni ravni na temelju ohranjene narave;

 Vzbuditi interes po inovatinih pristopih razvoja tako na področju okolja, gospodarstva in družbe ter
 Preseči ozko sektorsko razmišljanje in povezati strokovna znanja ter lokalno prebivalstvo in razviti nova delovna 

mesta za pravi družbeni napredek.   
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15.00 Analiza terenskega ogleda ekoremediacijskih ureditev – ddr. Ana Vovk Korže 
16.00  Malica 
16.30 Razumevanje pojma ekoremediacije – razmišljanje udeležencev, izdelava slovarja o ekoremediacijah  
19.00 Večerja

27. 6. 2012: sreda

Raziskovalno delo na učnem poligonu ob ekoremediacijskih objektih: 

  9.00 Praktično delo na učnem poligonu, sodelujejo sodelavci Biotehniškega centra Grm Novo mesto, Inštituta za promocijo 
varstva okolja  in Limnos d.o.o (delo v skupinah z udeleženci) 

12.00 Kosilo

Popoldan:

13.00 Predstavitev rezultatov raziskovalnega dela posameznih skupin po ERM objektih na terenu
16.00 Malica 
16.30 Izdelava grafičnih predstavitev in pisnih poročil o izsledkih raziskav na učnem poligonu 
19.00 Večerja 

28. 6. 2012: četrtek 

Ogled učnega poligona o ekoremediacijah v občini Poljčane 

  7.00 odhod avtobusa izped Grm Novo mesto v smer Poljčane 
  9.00 Obisk Razvojnega centra narave (srečanje z županom občine Poljčane in predstavniki sosednjih  občin Dravinjske 

doline, udeleženci v projektu Učilnica v naravi, predstavniki šol, društev, podjetij in z zainteresiranimi posamezniki) - 
Okrogla miza: Razvoj na temelju ohranjene narave  

12.00 Kosilo 
13.00 Ogled s praktično izkušnjo na učnem poligonu za ekoremediacije (Modraže)
15.00 Ogled s praktično izkušnjo na učnem poligonu za samooskrbo (Dole).
16.00 Malica na učnem poligonu
17.00 Diskusija – izhodišča za nov razvoj na temelju narave, ljudi in zdravega gospodarstva 
18.00 Povratek proti Novemu mestu 

Povratek v Novo mesto. 

ZAKLJUČEK 1. TERMINA POLETNE ŠOLE
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DRUGI TERMIN:

2.7. DO 4. 7. 2012 (za dijake in študente)

2.7. 2012: ponedeljek

Dopoldan

  9.00 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV POLETNE ŠOLE 
10.00 Uvodna predstavitev projekta Ekoremediacije v Jugovzhodni Sloveniji: Jožica Povše in ddr. Ana Vovk Korže 
10.30 Vsebinska in organizacijska predstavitev poletne šole: ddr. Ana Vovk Korže 
11.00 Učni poligon – nova pridobitev za Grm Novo mesto: dr. Jože Podgoršek
11.30 Razumevanje ekoremediacij: prof. dr. Dani Vrhovšek 
12.00 Kosilo 

Popoldan:

13.00 Terenski ogled ekoremediacijskih ureditev in strokovne predstavitve ob učnih objektih: 
dr. Jože Podgoršek, dr. Dani Vrhovšek in dr. Darja Istenič 

15.00 Analiza terenskega ogleda ekoremediacijskih ureditev – ddr. Ana Vovk Korže 
16.00 Malica 
16.30 Razumevanje pojma ekoremediacije – razmišljanje udeležencev, izdelava slovarja o ekoremediacijah  
19.00 Večerja

3.7. 2012: torek

Raziskovalno delo na učnem poligonu ob ekoremediacijskih objektih: 

  9.00 Praktično delo na učnem poligonu, sodelujejo sodelavci Biotehniškega centra Grm Novo mesto, Inštituta za promocijo 
varstva okolja  in Limnos d.o.o (delo v skupinah z udeleženci) 

12.00 Kosilo (Grm Novo mesto)

Popoldan:

13.00 Predstavitev rezultatov raziskovalnega dela posameznih skupin na terenu pri ERM objektih 
16.00 malica 
16.30 Izdelava grafičnih predstavitev  in poročil o izsledkih raziskav na učnem poligonu 
19.00 Večerja 
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4.7. 2012 sreda

Ogled učnega poligona o ekoremediacijah v občini Poljčane 

   7.00 odhod avtobusa izped Grm Novo mesto v smer Poljčane 
   9.00 Obisk Razvojnega centra narave (srečanje z županom občine Poljčane in predstavniki sosednjih  občin Dravinjske 

doline, udeleženci v projektu Učilnica v naravi, predstavniki šol, društev, podjetij in z zainteresiranimi posamezniki)
Okrogla miza: Razvoj na temelju ohranjene narave  

12.00 Kosilo (Križeča vas, gostilna Kidrič)
13.00 Ogled s praktično izkušnjo na učnem poligonu za ekoremediacije (Modraže)
15.00 Ogled s praktično izkušnjo na učnem poligonu za samooskrbo (Dole).
16.00 Malica na učnem poligonu
17.00 Diskusija – izhodišča za nov razvoj na temelju narave, ljudi in zdravega gospodarstva 
18.00 Povratek proti Novemu mestu 

Povratek v Novo mesto. 

ZAKLJUČEK DRUGEGA TERMINA POLETNE ŠOLE

Dodatne informacije: 
 Število udeležencev na poletni šoli je med 20 in 25 (za vsak termin) 

Udeleženci poletne šole prejmejo:
 Delovno gradivo za aktivno delo 
 Potrdilo o opravljeni poletni šoli 

Poletna šola poteka v okviru projekta Ekoremediacije v Jugovzhodni Slovenji in je brezplačna. 

Vabljeni vsi, ki želite sodelovati pri kreiranju dolgoročnih razvojnih možnosti Jugovzhodne Slovenije na temelju ohranjene na-
rave, ki bo omogočala povsem nove gospodarske in storitvene dejavnosti ter delovna mesta za domače prebivalstvo.
Postanite sooblikovalci prihodnosti Jugovzhodne Slovenije!

Prijava: do 15. 6. 2012, Inštitut za promocijo varstva okolja, e-pošta: anavovk@gmail.com, 051 622 766.


